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Ano Letivo 2017/2018 



UNIVERSIDADE SÉNIOR DA CALHETA (plano de intenções): 

 

O que é? (Breve explicação): 

 É um projeto a inserir no Projeto Educativo da Escola, dirigido à população adulta, que pretende favorecer a sua 

integração, social, cultural e académica, no meio onde se localiza, através de formação paralela à institucionalmente 

existente; 

Desta maneira, oferecemos aos nossos séniores a possibilidade de fortalecer as relações intergeracionais, assim 

como contribuir para o seu enriquecimento humano e cultural, disponibilizando os instrumentos necessários para 

garantir a formação ao longo de toda a vida e o seu desenvolvimento pessoal e social; 

 

Inicio: 11 de setembro de 2017 e de acordo com o calendário regional estabelecido pela S.R.E. 

 

Funcionamento: de segunda a sexta; 

 

Local: Instalações da EB1/PE/CRECHE/USC do Lombo do Guiné 

 

Condições de Admissão: 

- Preencher uma ficha de inscrição; 

- Ter mais de 30 anos, até 31 de dezembro do ano da inscrição (salvo alguma exceção) com ou sem formação 

académica especifica; 

- Entregar um atestado médico, certificando a sua robustez física e psíquica adequada à realização de atividades 

físicas; 

- Concordar com o regulamento interno e restantes normas da nossa instituição; 

- Ter concluído com aproveitamento, o 4ºano do primeiro ciclo do ensino básico; 

 

Inscrições: 

- As inscrições são realizadas na primeira quinzena de julho, no gabinete da direção da escola; 

 

Admissões: 

A EB1/PE/CRECHE do Lombo do Guiné, fixará anualmente, o número de alunos a admitir. Pelo que será de acordo 

com os recursos humanos e materiais disponibilizados; 

 

 



Objetivos: 

- Melhorar a qualidade de vida da pessoa sénior, facilitando o acesso a aprendizagens e experiências próprias do 

âmbito escolar;  

- Contribuir para o enriquecimento pessoal e social da pessoa sénior; 

- Promover a inclusão no meio escolar, social e cultural; 

- Partilhar ideias e construir projetos; 

- Proporcionar visitas de estudo como forma do bem-estar físico e emocional;  

- Oferecer-lhes um espaço para o intercâmbio e partilha de conhecimentos e experiências do tipo científico e 

cultural; 

- Fomentar a sua participação na sociedade atual; 

- Ajudar no seu processo de adaptação às mudanças dos nossos tempos. 

- Impulsionar a sua presença como dinamizadores do seu próprio contexto sociocultural. 

- Possibilitar e oferecer uma proposta real para as relações intra e intergeracionais, ou seja, com as restantes turmas 

da escola; 

- Facilitar os instrumentos necessários para a aprendizagem ao longo da vida. 

 

Matérias /Disciplinas (o que oferecemos): 

- Português; Espanhol; Educação Física; Inglês; Artes Plásticas; TIC; Expressão Musical; Arranjos florais; Agricultura 

biológica; História de Portugal; Clube de teatro; Literatura Portuguesa e histórias tradicionais, tuna académica, 

rúbricas na rádio calheta, etc... 

Parceiros institucionais: Câmara Municipal da Calheta; Junta de Freguesia do Arco da Calheta; Delegação da Escolar 

da Calheta; 

Apoios: comércios locais e outros a considerar oportunamente, nomeadamente na criação de cartão da 

Universidade Sénior permitindo descontos nalguns estabelecimentos comercias da Calheta; 


